
Biblin ė stovykla „Leisk savo tautai išeiti“ 
 
 
Kas nutinka, kai vasaros pradžioje mokiniai atsisveikina su savo mokytojais ir uždaro mokyklos duris? 

Taip! Tuomet prasideda pačios šauniausios atostogos... 

Jos prasidėjo nuotykingai, nes dauguma vaikų ruošėsi pirmajai savo gyvenime stovyklai. Biblinė 

stovykla, kuri vadinosi „Leisk savo tautai išeiti“, būsimiesiems stovyklautojams kėlė didelį smalsumą. 

„K ą ten veiksim?“ – pagalvojo ne vienas mokinukas? Veiklos buvo daug, svarbiausia – skirtingos, 

nebuvo laiko nė kada nusižiovauti. 

Taigi, šių metų birželio 12–16 d., Paliūniškio „Vaikystės šilelio“ stovyklavietėje vyko jau ketvirtoji 

biblinė stovykla. Ją organizavo K. Paltaroko gimnazijos tikybos mokytojos: Vitalija Fedaravičiūtė, Rita 

Ratkevičiūtė ir Alma Oksienė. Bendrystei buvome pakviesti ir mes „Vilties“ progimnazijos mokiniai su 

tikybos mokytoja Lidija Petruliene. Talkino K. Paltaroko gimnazijos bei Pasvalio P. Vileišio gimnazijos 

gimnazistai, kurie puikiai atliko savanorių darbą. Tikra „tarptautinė“ komanda, kurioje vyravo darna ir 

bendras gėrio siekis. 

Stovykla „Leisk savo tautai išeiti“ pagrindinį dėmesį skyrė Senojo Testamento veikėjui Mozei ir kaip jis 

vedė Išrinktąją Tautą į Pažadėtąją Žemę. Pagal tai buvo paruošti teminiai užsiėmimai, žaidimai ir 

vakaronės. Kiekvieną dieną švęsdavome Šv. Mišias. Su mumis drauge meldėsi kun. Tomas Paliukėnas ir 

kun. Mindaugas Kučinskas. Stovyklos metu vaikai turėjo galimybę susipažinti ne tik su biblinėmis 

istorijomis, grupelėse dalintis naujai išgirsta žinia, piešti, vaidinti, bet ir pažinti savo gimtojo krašto 

vietoves. Ketvirtadienį išsiruošėme į piligriminę kelionę, aplankėme Krekenavos baziliką. Joje drauge su 

vyskupais Linu Vodopjanovu ir Jonu Kaunecku, kun. G. Jankūnu šventėme Eucharistiją. Apsilankėme 

Krekenavos informaciniame turizmo centre, kuriame susipažinome su Krekenavos regioninio parko 

įdomybėmis, buvome skatinami branginti, puoselėti gyvąją gamtą. Kopėme į apžvalgos bokštą ir iš 

aukštybių žvelgėme į Krekenavos apylinkes, Nevėžio vingius. Girinio take rinkomės agapei. 

Kasdien mažieji turėdavo ir laisvo laiko, kaip gi be paprasto ir nerūpestingo vaikiško pabėgiojimo, įvairių 

žaidynių, ir žinoma, daug juoko! 

Taip nepastebimai stovykla artėjo link pabaigos... Tačiau nepasibaigė, nes geri dalykai visada atgyja 

prisiminimuose. Štai keli jų iš pačių stovyklautojų lūpų: 

„Man labiausiai patiko ieškoti lobio. Ši stovykla buvo geriausia.“ Gabija  

„Smagi išvyka į Krekenavą, puikūs draugai!“ Urtė 

„Man buvo smagu pažinti tiek daug nuoširdžių vaikų.“ Savanorė Teresė 

„Išmokau pasikloti lovą, susitvarkyti. Buvo smagu, ypač maudytis.“ Lukas 

„Labai sudomino Mozės istorija. Daug galima iš jos pasimokyti.“ Martynas 

„Nuostabūs vadovai.“ Fausta 

„Iš pradžių buvo sunku susidraugauti.“ Linėja 

„Lauksiu kitos stovyklos, buvo labai gera.“ Juozas 

Esame dėkingi K. Paltaroko tikybos mokytojoms už pakvietimą į biblinę stovyklą, už bendrystę ir 

bendradarbiavimą. Ačiū tėveliams, kurie patikėjo ir išleido savo vaikučius į šią nuostabią stovyklą. 
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